P R O T O K Ó Ł Nr XXI/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 21 listopada 2008 roku.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki od nr 2 do nr 3.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy. Początek obrad - godzina 10:00.
Stan Radnych – 21, obecnych – 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Darowski słowami „Otwieram XXI
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy” dokonał jej otwarcia. Powitał
Burmistrz Makra Długozimę, zastępców: Jedwigę Janiszewską i Adama Gubernata
oraz wszystkich radnych.
Przewodniczący poinformował, że ta sesja musiała zostać zwołana albowiem w dniu
19 listopada 2008 roku wpłynął do Przewodniczącego Rady wniosek pana
Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Trzebnicy. We wniosku
pan Burmistrz zasugerował aby ta sesja odbyła się w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 21 listopada 2008 roku.
Burmistrz powitał zebranych i podziękował za przybycie na sesje. Zawnioskował o
rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały dotyczący obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego. W poprzednim roku cena wynosiła42zł/q żyta.
Według GUS-u przyszłoroczna stawka wynosi 55,87 zł/q żyta. Mając na uwadze
trudną sytuację w rolnictwie i problemy ze skupem Burmistrz proponuje
autopoprawkę do tej uchwały i obniżenie tej kwoty z 42 zł/q do 40 zł/q żyta.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie
do porządku obrad w punkcie 3 – projektu Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego: za” - 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” 0. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwały Nr XXI/206/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
4. Podjęcie Uchwały Nr XXI/207/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiary podatku rolnego.
5. Zamknięcie sesji.
Ad.3. Podjęcie Uchwały Nr XXI/206/08 w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica.
Burmistrz powiedział, że na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska zasugerował, że może być taka konieczność zwołania sesji
nadzwyczajnej. Do końca nie wiedzieliśmy jakie zajmie stanowisko Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych, które jest pomysłodawcą Narodowego Programu Odnowy
Dróg Lokalnych. Burmistrz zwrócił się do Ministerstwa z zapytaniem co na wypadek
jeżeli w nowym projekcie budżetu zapisana jest inwestycja na 2009 rok, a nie jest
ona ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2008 rok. Do dnia kiedy
Burmistrz składał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej nie było odpowiedzi na to
zapytanie. W dniu wczorajszym nadesłano pismo wyjaśniające z MSWiA, z którego
wynika, że nie musi być robiona taka zmiana. Pismo przyszło wczoraj i Burmistrz nie
chciał już odwoływać sesji, natomiast podjęcie takiej uchwały będzie tylko
umocowaniem zapisów w projekcie budżetu. Burmistrz wyjaśnił jeszcze, że dotyczy
to drogi w Kuźniczysku, na którą dzisiaj złożony zostanie wniosek.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi i otworzył dyskusję.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: „za” - 19, „przeciw” - 0,
„wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta. Radny Mariusz Czarny nie wziął
udziału w głosowaniu.
Ad.4. Podjęcie Uchwały Nr XXI/207/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiary podatku rolnego plus autopoprawka obniżająca kwotę do 40 zł/q.
Burmistrz podtrzymuje deklarację jaką złożył w zaszłym roku, że podatki nie będą
podnoszone przez cały okres kadencji. Podatek nie będzie podniesiony ale należy
podjąć tę uchwałę aby obniżyć cenę podaną przez GUS, a wynoszącą 55,87 zł/q,
która obligowałaby do tego, że taka cena musiałaby być naliczana do wymiaru
podatku. Wiedząc jaka jest trudna sytuacja w rolnictwie Burmistrz podjął decyzję aby
przygotować Uchwałę obniżającą zeszłoroczny podatek z 42,00zł/q do 40,00 zł/q
żyta.
Radna Małgorzata Lecyk jako przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa podziękowała
Burmistrzowi za przygotowanie takiej Uchwały.
Pytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały wraz z autopoprawką: „za”
- 20, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim i powiedział cyt.: że porządek obrad
został wyczerpany i zamyka XXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Trzebnicy.
Tymi słowami zamknął obrady o godz. 10:10.
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